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حادثه

اشــتباهی ربودنــد. قصدشــان انتقــام بــود، ولــی شــباهت 
، دردسرســاز شد و ســناریوی یک آدم ربایی  ظاهری دو برادر
اشــتباهی کلیــد خورد. پســر جــوان بــا قمــه زخمی شــد. او را 
داخل صنــدوق عقب خودرو گذاشــتند و تا پــای مرگ رفت. 
تــا اینکــه توانســت بــا اقدامی هوشــمندانه از دســت هشــت 
ک نجات پیــدا کرده و فــرار کند. تــازه بعد از  آدم ربــای خطرنــا
شــکایت و دســتگیری بود که سردســته این باند متوجه شد 
فــرد اشــتباهی را ربوده انــد. آنها درواقــع قصــد انتقام گیری از 
، آدم رباها  کی را داشــتند. اما شــباهت این دو بــرادر برادر شــا
را گمــراه کــرد.  چنــد روز پیش بــود. صــدای فریادهــای چند 
مــرد قمه به دســت در میدان تره بار اصلی شــنیده شــد. آنها 
با ایجاد رعب و وحشــت مردم را از خود دور کرده و مســتقیم 
ســراغ یکــی از غرفه هــا رفتنــد. مــردان قمــه بــه دســت، پســر 

جوانی را به باد کتک گرفتند. 
آنها این پســر را زخمی کردند و مرتب به او ناســزا می گفتند. 
ک اجازه دخالت به کسی نمی دادند  این هشــت مرد خطرنا
و همزمــان مــردم را نیــز تهدیــد می کردنــد. امــا ایــن پایــان 
ماجرا نبود. این هشــت مرد خشــمگین پســر جــوان را بعد از 
زخمی کــردن کشان کشــان بــه ســمت خــودرو پــژو405 خود 
کشــاندند. او را داخــل صنــدوق عقــب انداختنــد و همگی با 

هم فرار کردند. 
بالفاصلــه موضوع به پلیس گزارش شــد. مامــوران کالنتری 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور در صحنه 
این اتفاق، بــه تحقیــق پرداختند. یکــی از غرفــه داران تره بار 
در رابطــه با این ماجرا بــه ماموران گفت: »ســاعتی قبل کارگر 
مرا ربودند. آدم رباها هشــت نفر بودند. آنها به غرفه ما حمله 
کردند. فریاد می زدند و همه ما را می ترساندند. آنها مستقیم 
ســراغ کارگــرم رفتنــد. او را کتک زدنــد و با قمه زخمــی کردند، 
کشان کشــان او را داخــل  کشــاندند.  بعــد هــم روی زمیــن  

صندوق عقب خودرو انداختند و بردند.«
این مرد ســرنخ اصلی ماجرای آدم ربایی را بــه ماموران داد 
و گفت: »در میــان آدم رباها چهره یکی از غرفــه داران اینجا را 
شــناختم. او در کنــار غرفــه من، غرفه داشــت. حتــی یکی دو 
روز قبل از حادثه با کارگر من درگیر شــده بود.« با این ســرنخ 
ماموران پلیس ســراغ این مرد غرفه دار رفتند. اما او ماجرای 
آدم ربایــی را انکار کرد. این در حالی بود که چند ســاعت بعد 
پســر ربوده شــده، خودش به پلیــس مراجعه کــرد و گفت که 

توانسته از دست گروگانگیران نجات پیدا کند. 
نجات پیش از مرگ

او این ماجرا را اینطور روایت کرد: »من کارگر تره بار هســتم. 
بــا بــرادرم در یــک جــا کار می کنیــم. ســه روز پیــش از حادثه 

برادرم بــا غرفه دار کنــاری دعوایش شــد. درگیری بر ســر این 
بــود که غرفــه دار بغلــی به بــرادرم تذکــر داد که چرا وســایلش 
را روبه روی غرفه او گذاشــته اســت. ایــن مرد با لحــن بدی با 
بــرادرم صحبــت کــرد. در نهایت ایــن مســأله باعــث درگیری 
آنها شــد. برادرم هــم او را هــل داد. آن مرد روی زمیــن افتاد و 
دســتش آســیب جزئی دید. ولی من نقشــی در ایــن درگیری 

نداشتم.«
گهان چند مرد ســراغم  او ادامــه داد: »تا اینکه روز حادثه نا
آمدند. آنها فریــاد می زدند. مرا کتک زدند. بــا قمه مرا زخمی 
کردنــد. در حالــی کــه خونین بــودم، مــرا کشان کشــان داخل 
کردنــد.  صنــدوق عقــب خــودرو انداختنــد. بعــد هــم فــرار 
خیلــی شــوکه شــده بــودم. داخــل صنــدوق زخمــی بــودم. 
نفــس  نمی توانســتم  می میــرم.  دارم  کــه  کــردم  احســاس 
بکشــم. برای همین با مشــت ضربــات محکمی بــه صندوق 
وارد کردم. آنقدر ضربــه زدم تا در صندوق شکســت. من هم 
گر خــودم را نجات  خــودم را از خودرو بــه پایین پرت کــردم. ا
نمــی دادم حتمــا جانــم را از دســت مــی دادم. از آنجایی کــه 
 در بیــن آدم رباهــا غرفــه دار کنــاری هــم بــود، حــس می کنــم 
آنهــا بــرای انتقام گیــری بــه غرفــه مــا آمــده بودنــد. ولــی از 
آنجایی کــه بــه بــرادرم شــباهت زیــادی دارم، احتمــاال مــرا 

اشتباهی ربودند.«
اعتراف به آدم ربایی

دوربین هــای  فیلــم  ســراغ  پلیــس  مامــوران  ادامــه  در 
مداربســته رفتنــد. فیلــم دوربین هــا مــرد غرفــه دار را نشــان 
می داد که گــروگان را روی زمیــن می کشــید و داخل صندوق 
عقب خــودرو می انداخــت. وقتی پلیــس این فیلــم را به مرد 
غرفه دار نشــان داد، او دیگر نتوانســت جرمــش را انکار کند و 

لب به اعتراف گشود.
او در اعترافــات خــود بــه پلیــس گفــت: »روزی کــه بــا بــرادر 
قربانی درگیر شدم، او باعث شد دســتم آسیب ببیند. خیلی 
عصبی شــدم و موضوع را با دوســتانم در میان گذاشــتم. اما 
اصــال قرارمان ایــن نبــود که کســی را زخمــی کنیم. مــن فقط 
می خواســتم او را بترســانم. ولــی روز حادثــه آنهــا بــا قمه این 
پســر را زخمــی کردنــد. مــن تــازه االن متوجــه شــدم کــه فــرد 
اشتباهی را ربوده ایم. ما می خواستیم برادر این پسر را تنبیه 
کنیم. اما چون شبیه به هم هســتند و روز حادثه هم فقط او 

سرکار بود، اشتباه کردیم.«
بــا اعترافات ایــن مــرد، بازپرس جنایی، دســتور بازداشــت 
هفــت مــرد آدم ربــا را صــادر کــرد و تــالش بــرای شناســایی و 

دستگیری آنها آغاز شد.  

 ۲ مصدوم و ۱۲ نجات یافته 
در آتش سوزی ساختمان ۵ طبقه 

دوازده زن و مــرد کــه میــان آتــش و دود یــک ســاختمان در خیابــان 
میردامــاد گرفتار شــده بودنــد، از ســوی آتش نشــانان پایتخت نجات 

یافتند.
ســیدجالل ملکــی ســخنگوی آتش نشــانی تهــران بــا اعــالم خبــر 
آتش سوزی شدید در ساختمانی مسکونی در خیابان میرداماد درباره 
جزئیات ایــن حادثه گفت: »ســاعت 4:56 بامداد روز یکشــنبه هفتم 
آذر، یک مورد حادثه آتش ســوزی در ساختمانی مسکونی در خیابان 
میرداماد، خیابان آناهیتای شــرقی به ســامانه 125 آتش نشانی تهران 
اعالم شــد. به سرعت آتش نشــانان سه ایستگاه آتش نشــانی به همراه 
خودرو حامل تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه 

اعزام شدند.«
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران افزود: »محل 
آتش سوزی یک ساختمان پنج  طبقه مسکونی بود. در هر طبقه یک 
واحد بیش از 200 متر وجود داشــت. در طبقه چهارم آتش ســوزی رخ 

داده و در بخش زیادی از خانه شعله ور شده بود.«
کنان در ساختمان  ملکی با اشــاره به محبوس شدن تعدادی از ســا
گفت: »آتش نشــانان بــا اتخاذ تدابیر عملیاتی مناســب و بــا تجهیزات 
انفرادی و حفاظتی کامل وارد ساختمان شدند. گروهی از آتش نشانان 
مشــغول خاموش کردن آتش شــدند. گروهی دیگر نیز مشغول نجات 
برای دسترســی به افراد محبوس شــدند. هنگام عملیات، یــک مرد و 
زن میانســال که در همان طبقه چهارم گرفتار شــده بودند، به سرعت 
توســط آتش نشــانان از محــل خــارج شــدند. زن میانســال دچــار 
دودگرفتگــی و مصدومیــت و مرد نیز دچار ســوختگی شــده بــود. این 
افــراد بالفاصله تحویل عوامل اورژانس شــدند. دو نفــر دیگر در همان 
واحد حضور داشــتند که وضعیت آنها بهتــر بود. این افراد نیز توســط 
آتش نشانان نجات یافتند.« سخنگوی آتش نشــانی تهران با اشاره به 
دودگرفتگی کل ساختمان مخصوصا انتشار دود غلیظ در طبقه پنجم 
گفت: »درنهایت آتش نشانان 12 نفر شامل هفت مرد و پنج زن را در این 

حادثه نجات دادند.«

کامی سارقان جاده ای   نا
در کهگیلویه وبویراحمد

باند ســارقان حرفه ای محموله در کهگیلویه وبویراحمد منهدم و 6 
متهم آن دستگیر شدند.

ســردار مصطفایی فرمانده انتظامــی اســتان کهگیلویه وبویراحمد 
دربــاره جزئیات ایــن پرونده گفــت: »در پی دریافت گزارشــاتی مبنی بر 
وقوع سرقت های محموله از ناوگان حمل ونقل عمومی در محور های 
مواصالتی استان های کهگیلویه وبویراحمد و فارس، موضوع به صورت 
گاهان پلیس  گاهی قرار گرفت. کارآ گاهان پلیس آ ویژه در دستور کار کارآ
گاهی با انجام اقدامات اطالعاتی و شیوه های پلیسی، یک باند 6 نفره  آ
از سارقان محموله را شناســایی کردند. آنها در مخفیگاه شان در شهر 
یاســوج دســتگیر شــدند و دو خــودرو پــژو 405 متعلق بــه متهمان نیز 

توقیف شد.«
او در ادامــه گفــت: »متهمــان در بازجویی هــای اولیــه به 1۷ ســرقت 
محموله در محور هــای مواصالتی اســتان های کهگیلویه وبویراحمد 
و فــارس اعتــراف کردنــد. همچنیــن تعــدادی لــوازم خانگی مســروقه 
ازجمله یخچال، تلویزیون و دیگر وسایل از این سارقان کشف و ضبط 
شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند و خودرو ها نیز به پارکینگ منتقل شد.«

 خودکشی مرد کرمانشاهی 
در صحنه قتل همسرش 

مردی در کرمانشاه به زندگی خود و همسرش با اسلحه شکاری پایان 
داد.

صبح روز یکشنبه در خیابان منتهی به شهرک معلم کرمانشاه مردی 
55 ســاله به دلیل اختالفات شــخصی و خانوادگی با اســلحه شــکاری 

اقدام به قتل همسر 4٣ ساله خود کرد.
قاتل پس از انجام این قتل اقدام به خودکشــی کرد. جنــازه این زن و 

شوهر پس از تشریفات پلیس به پزشکی قانونی ارجاع داده شد.
ســرهنگ علیرضا دلیری فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشاه در 
این باره گفت: »ساعت حدود هشت صبح اول آذر یک مورد تیراندازی 
و قتل در شهرک معلم کرمانشاه گزارش شد. طبق بررسی های اولیه به 

نظر می رسد اختالفات خانوادگی علت این حادثه است.«
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به نبود مهارت کنترل 
خشم در میان افراد جامعه گفت: »متاسفانه در بسیاری از درگیری ها 
و مشــکالت خانوادگی افــراد به دلیل نداشــتن مهارت کنترل خشــم، 
بالفاصلــه به دنبــال هیجانات و عصبانیــت آنی اقــدام به نــزاع و قتل و 
درگیری می کنند. نیاز اســت دســتگاه های متولی در این زمینــه ورود 
کرده و مهارت کنترل خشــم در جامعــه به صورت جدی آمــوزش داده 
شود. همچنین متاسفانه شاهد ورود اسلحه های قاچاق از آن سوی 
مرز ها هستیم. با وجود کشفیات بسیار در این حوزه، بخشی از آن وارد 
کشور شــده و افراد به صورت غیرمجاز آن را تهیه کرده و با کوچک ترین 
اختــالف و بحثــی از آن اســتفاده می کنند کــه منجر به همیــن عواقب 

ک می شود.« وحشتنا

خبر3 چطور شباهت دو برادر به هم یکی  از آنها را تا آستانه مرگ برد؟ 

آدم ربایی اشتباه هشت مرد خشمگین

مجــرم اینترنتــی که با وعــده تجــارت بزرگ اقــدام بــه کالهبــرداری می کرد از ســوی پلیس 
دستگیر شد. 

کــرد و مدعــی شــد قصــد  چنــدی پیــش شــخصی بــه پلیــس فتــای پایتخــت مراجعــه 
ســرمایه گذاری در تجارت هــای بــزرگ در فضــای مجــازی را داشــته کــه مــورد کالهبــرداری 
کی دربــاره جزئیات ایــن کالهبــرداری گفــت: »مدتــی قبــل در یکی از  قــرار گرفتــه است.شــا
شــبکه های اجتماعی مشــغول جســت وجو بودم. با فردی ناشــناس آشــنا شــدم. این فرد 
که بســیار خوش صحبت بــود، خود را از اشــخاص بانفــوذ معرفی کــرد. او مدعی بــود با یک 
ســرمایه گذاری مطمئن و بدون ریســک می توانــد ســرمایه ام را در عرض چنــد روز چندین 
کی در ادامــه گفت: »پــس از مدتی که از آشــنایی مــن و این فرد گذشــت به  برابــر کند.«شــا
گرامی را داد. من هم با اعتمادی  من پیشنهاد سرمایه گذاری در پروژه تجارت بزرگ اینستا
کــه به او پیدا کــرده بودم، مبلــغ 5میلیارد ریال به حســابش واریــز کردم. پــس از واریز تلفن 
همراهــش را خامــوش کــرد و دیگر خبــری از او نداشــتم و متوجه شــدم از مــن کالهبرداری 
کــرده است.«بررســی موضــوع کالهبــرداری بــه صــورت ویــژه در دســتور کار این پلیــس قرار 
گرفــت و کارشناســان پلیــس فتای پایتخــت اقدامات خــود را آغــاز کردند. آنها بــا تحقیقات 
صورت گرفته و اقدامات خاص پلیســی موفق شــدند مجرم را در فضای مجازی شناســایی 
کننــد. بعد از به دســت آمــدن اطالعات هویتــی این کالهبــردار اینترنتی بــرای پلیس و پس 
از تشــریفات قضائــی متهــم در یکــی از مناطــق جنوبی تهــران توســط تیم عملیــات پلیس 
فتای پایتخت دســتگیر شــد. مجرم پس از مواجهه بــا ادله دیجیتال ضمــن پذیرفتن جرم 
خــود گفــت: »بــا هویت هــای جعلــی و جســت وجو در فضــای مجــازی ســوژه های خــود را 
کننــده این افراد را ترغیب به  انتخاب می کردم. با صمیمی شــدن با آنها و صحبت های اغنا

سرمایه گذاری می کردم. پس از کالهبرداری از فضای مجازی محو می شدم.«
ســرهنگ »داود معظمی گــودرزی« رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعــات تهران 
بــزرگ با اعــالم این خبــر گفت: »مردم بــه هویت هــا در فضای مجــازی اعتمــاد نکنند. قبل 
از ســرمایه گذاری از طریــق فضــای مجــازی شــناخت کافــی از طــرف مــورد معاملــه داشــته 
باشــند. تا حصول اطمینان از اطالعات شــغلی و هویتــی طرف مقابل از هرگونــه واریز وجه 
خودداری کنند. همچنین در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشــکوک با مراجعه به سایت 

www.cyberpolice.ir  موارد را گزارش کنند.«

کالهبــرداران اینترنتی از طریق واتــس آپ به بهانه خوش حســابی و پرداخت اینترنتی قبوض 
تلفن همراه اول از شهروندان کالهبرداری می کردند. آنها از داخل زندان یک باند تشکیل داده و 

جیب مردم را خالی می کردند.
چندی پیش تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و از یک گروه کالهبردار شکایت کردند. 
تحقیقات نشان داد اشخاص ناشناسی از طریق تماس واتس آپی و با استفاده از لوگوی سازمان 
کیان اعالم کردند.  صداوسیما، خبر از برنده شدن ۷5میلیون ریال هدیه شرکت همراه اول را به شا
آنها پس از جلب اطمینان، اطالعات بانکی و رمز ورود به اینترنت بانکی آنها را دریافت می کردند. 
بعد از آن نیز اقدام به خالی کردن حساب آنان کرده بودند. بنابراین با اعالم این شکایت ها، بررسی 
موضوع در دستور کار ویژه این پلیس قرار گرفت. با بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان 
کیان  پلیس فتا مشخص شد متهمان این پرونده ها به صورت یک باند سازمان دهی شده، با شا
از داخــل زنــدان و از طریــق اپلیکیشــن واتــس آپ تمــاس می گرفتنــد. آنها برای شــانس بیشــتر 
عملی شــدن نقشــه خود، آرم واتس آپ خود را به آرم صداوســیما تغییر می دادند. آنها این کار را 
می کردند تا اشــخاص هنگام دیدن این لوگو یا آرم از درســت بودن تماس از سوی صداوسیما یا 
نهاد مربوطه اطمینان داشته باشــند.کالهبرداران پس از فریب مالباختگان و گرفتن اطالعات 
بانکی و همچنیــن دریافت رمــز ورود به اینترنت بانک اشــخاص اقــدام به خالی کردن حســاب 

شهروندان می کردند. سپس انتقال پول به حساب دیگر افراد دخیل در این پرونده می کردند.
در نهایــت دو نفــر از متهمان که بیــرون از زنــدان بودند، مبالــغ ســرقتی را در کارت های بانکی 
اجاره ای افراد کارتن خواب انتقال می دادند. ســپس اقدام به خرید طال و سکه از فروشگاه های 
گاهان پلیس فتا پس از اشراف کامل اطالعاتی، بالفاصله مخفیگاه آنها در  مختلف می کردند.کارآ
غرب شهرستان مالرد را شناســایی کردند. در نهایت همه اعضا با دستور مقام قضائی دستگیر 
کنون 5میلیارد ریال بوده  شدند. میزان خسارت مالی صورت گرفته به شکات توسط این باند تا

است. همچنان سایر اقدامات برای کشف زوایای پنهان و شکات احتمالی ادامه دارد.
ســرهنگ رســول جلیلیان رئیس پلیس فتای البرز با اعــالم این خبر گفت: »متهمــان در این 
نوع کالهبــرداری اینترنتی با ایجاد فضایی شــبیه اســتودیوی برنامه هــای زنده صــدا و در حال 
پخش رادیویی، با ترفند های مختلف و با مهندسی اجتماعی و به بهانه پرداخت مبلغ جایزه، 
به اطالعات کارت بانکی و رمز دوم پویای قربانیان دسترســی پیدا کرده و اقدام به سرقت پول از 

کارت بانکی افراد می کنند.«

گرام، کالهبردار   تاجر بزرگ اینستا
از آب درآمد 

 کالهبرداری 5 میلیاردی واتس آپی 
از داخل زندان


